
Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі                       

I Всеукраїнської науково-технічної конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених 

«Молодь - науці і виробництву: Актуальні 

питання харчової промисловості», яка 

відбудеться 12 травня 2022 року у 

Херсонському державному аграрно-

економічному університеті (ХДАЕУ) за 

адресою: м. Херсон, вул.Стрітенська, 23. 
 

Організаційний комітет конференції 
 

Голова організаційного комітету: 

Олександр АВЕРЧЕВ – д.с.-г.н., проф., 

проректор з наукової роботи та міжнародної 

діяльності ХДАЕУ. 
 

Заступниця голови:  

Наталя НОВІКОВА – к.с.-г.н., доц.,       

в.о. зав.кафедри інженерії харчового виробництва 

(ІХВ) ХДАЕУ. 
 

Члени оргкомітету:  

Ірина БАЛАБАНОВА – к.с.-г.н., доц., 

декан біолого-технологічного факультету ХДАЕУ; 

Ірина РЯПОЛОВА – к.с.-г.н., доц., 

доцентка кафедри ІХВ ХДАЕУ; 

Ніна РЕЗВИХ – к.т.н., доцентка кафедри 

ІХВ ХДАЕУ; 

Оксана ДЗЮНДЗЯ – к.т.н., доц., доцентка 

кафедри ІХВ ХДАЕУ; 

Ольга ГОРАЧ – д.т.н., доцентка кафедри 

ІХВ ХДАЕУ; 

Ольга СУМСЬКА – к.т.н., доц., доцентка 

кафедри ІХВ ХДАЕУ; 

Юлія ФЕЩУК – здобувачка освітньо-

наукового рівня вищої освіти, лаборантка кафедри 

ІХВ ХДАЕУ. 

Тематичні напрямки  конференції: 

 

1.Актуальні питання харчових технологій та 

харчування населення України.  

2.Новітні технології переробки                                                                        

сільськогосподарської продукції. 

3.Біотехнології при створенні продуктів 

харчування. 

4.Інноваційний розвиток готельно-

ресторанного господарства та харчових 

виробництв. 

5.Інноваційні методи  оцінки якості та безпеки 

харчових продуктів. 

 

Терміни подачі матеріалів конференції 
 

Для своєчасного формування збірника та 

видання програми конференції необхідно до         

до 05.05.2022 року надіслати на електронну      

пошту організаторів: 

conf.kaf.foodtech@ukr.net; 
 

 заявку-анкету (бланк додається); 
 тези доповіді (електронний варіант). 
 

Участь у конференції безкоштовна, 

збірник у форматі *pdf буде надісланий 

авторам на e-mail електронною поштою. 

За додатковою інформацією, щодо 

проведення конференції можна ознайомитись 

на сайті університету:  

http://www.ksau.kherson.ua. 

 

  До відома учасників:  

 

Конференція відбудеться у форматі 

відеоконференцзв'язку в онлайн режимі на 

платформі   Zoom. Ідентифікатор конференції 

буде надіслано на початку травня.  

Вимоги до оформлення тез доповідей 

 

Мова – українська, англійська.  

Матеріали конференції мають бути 

представлені в електронному варіанті *.doc,  

файл має називатися за прізвищем першого 

автора та порядковим номером тематичного 

напряму конференції, наприклад: 

Поліщук_1.doс.  

Обсяг – 1 або 2 повні сторінки формату А4. 

Кількість співавторів не більше 3 (перший 

автор - здобувач вищої освіти або молодий 

вчений). 

Відступи: поля – по 2 см з усіх боків. 

Шрифт Times New Roman, розмір шрифту  

12 пт. Міжрядковий інтервал 1,0. Абзац – 

відступ 1,25. 

Зліва у верхньому рядку ставиться УДК, у 

наступному рядку посередині аркуша 

друкується великими літерами жирним 

шрифтом назва тез; справа під назвою через 

один рядок – ім’я, прізвища авторів. Назва 

закладу, установи друкується під прізвищами 

авторів. Пропускається 1 рядок і друкується 

основний текст. Підписи під рисунками, 

таблицями, графіками, діаграмами – Times New 

Roman, шрифт 12 пт.  

У кінці тексту подається бібліографічний 

опис використаних джерел  згідно до 

Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015. 

Зразок 
УДК 677.11.021 
 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ … 
 

Анастасія ГУСАРЬ,  Ольга ГОРАЧ 

Херсонський державний аграрно-економічний 

університет 
 

[текст] 
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Заявка-анкета учасника 
(заповнюється на кожного автора 

окремо) 
 

Ім'я ПРІЗВИЩЕ ____________________ 

Науковий ступінь___________________ 

Вчене звання_______________________ 

Посада____________________________ 

Заклад, установа____________________ 

Назва доповіді _____________________ 

Тематичний напрямок_______________ 

Адреса закладу, установи____________ 

Телефон__________________________ 

E-mail____________________________ 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

АГРАРНО- ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ХАРЧОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

I Всеукраїнська науково-технічна 

конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Молодь - науці і 

виробництву: Актуальні питання 

харчової промисловості», 

 

12 травня 2022 року 

 

Контакти оргкомітету 

Contacts of the organizing committee 

 

Херсонський державний аграрно-економічний 

університет, вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006, Україна  
 

Kherson State agrarian and economic University, 

Stritensʹka Street, 23, Kherson, 73006, Ukraine 
 

 
Модератори конференції: 

Conference moderators: 

 

Наталя НОВІКОВА, 

Natalya NOVIKOVA 
контактний телефон: 

Contact phone number:  

+38(066)0304101 
E-mail: novikova-nv@i.ua 

 

Ольга СУМСЬКА, 

Olha SUMSKA  
контактний телефон: 

Contact phone number:  

+38(050)9095826 
E-mail: sumskaetdt@gmail.com 

Технічний модератор: 

Technical moderator: 

Юлія ФЕЩУК 

Yuliia FESHCHUK 
контактний телефон: 

Contact phone number:  

+38(067)1935603 
E-mail: yulka131417@gmail.com 
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